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املركز العريب للخدمات التربوية

دليل املعلم

اخلامس

مالحظة: مازال قيد األعداد
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 تتجّلى أمهّية هذا املنهج فيما يلي:

- القراءة والفهم: أردنا اتني املهارتني االرتقاء باملستوى املعرّيف والّذهّني واحلّسّي للمتعّلم من خالل تلقّيه جمموعة من الّنصوص 

املشّوقة واّليت ختّص واقعه املعيش وحميطه 

ّمث  الّتعرف على الكلمات واجلمل ومن  للتسهيل عليه  الغاية جبملة من املهارات، وقرص مضغوط  االجتماعّي، ودعمنا هذه 

القراءة بأسلوب سليم، وهو ما سيساعده على الفهم واإلجابة على الّتبطقات املصاحبة لكّل درس.  

احلسّية  املهارات  من  العديد  من  انطالًقا  واملعىن،  البنية  صحيحة  تكوين مجل  على  قادرا  املتعّلم  جعل  واملحادثة:  الّتعبري   -

والّذهنّية.

والكلمة  ومعناها،  والكلمة  واجلمع،  واملّثىن  املفرد  تتضمن  املفردات  من  قاموسا  يكتسب  املتعّلم  جعلنا  الّلغوّية:  الّتنمية   -

وعكسها.
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الّتقومي

الّصفحة

1

االستماع

املهارات املستهدفة

الّنطق

القراءة

الّتقييم

الّتقومي: الّتركيز على الفهم من خالل مهاريت االستماع والقراءة:
-االستماع: لنصوص معربة عن قضّية اجتماعّية أو تربوّية أو أخالقّية... 

-القراءة: تدريب املتعّلم عن القراءة الّصحيحة.
-الكفاءات: تنمية اإلدراك البصري والّسمعي عند املتعّلم جبعله قادرا على استيعاب ما يسمع 

ومن ُثّم إجادة القراءة والّنطق الّسليم للكلمات.
الّتقييم: على املدّرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة من خالل إشارك النتعّلم 

يف القراءة.

الوسائل الّتعليمّية:
.(CD) ينبغي االعتماد على القرص املدمج-

-ينبغي االعتماد على البطاقات الّتربوّية.
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الّتقومي: معاجلة منطني من الّتمارين يف أغلب احلاالت:
-الّتعبري / الّليسانيات: عرضنا فيها كلمات حتوي حروف متشاة يف الّنطق أو الّرسم.

-الكتابة: اإلجابة عن أسئلة تتعلق بفهم الّنّص.
-الكفاءات:

-جعل املتعّلم قادرا عن الّتمييز بني خمتلف احلروف املتشاة يف الّنطق والّرسم.
-جعل املتعّلم قادرا عن اإلجابة عن أسئلة تتعّلق بفهم الّنّص.

الّتقييم: على املدرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة.

الّتقومي

االستماع

املهارات املستهدفة

القراءة

الكتابة

الّتقييم

الّصفحة

2

مالحظة
تنّوعت أمناط املهارات يف هذه الّصفحة لذلك جيب الرجوع إىل اخلطة الّتفصلّية لكّل درس.
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الّتقومي: عاجلنا يف هذه الّصفحة الّتعبريواملحادثة.
-الّتعبري: وجهنا املتعّلم إىل:

          - العمل على الّربط بني الّصورة والعبارات الّدالة عليها.
          - وإىل االقتدار على إكمال مجل ترتبط بنّص الّدرس. 

          - إىل االقتدار على الّربط بني أجزاء مجل.
-الكفاءات:

-جعل املتعّلم قادرا على الّتعبري واملحادثة.
الّتقييم: على املدرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة.

الّصفحة

3

مالحظة
- تنّوعت أمناط املهارات يف هذه الّصفحة لذلك جيب الرجوع إىل اخلطط الّتفصلّية لكّل درس.

الّتقومي

االستماع

املهارات املستهدفة

الّتعبري

القراءة

الّتقييم
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الّتقومي

االستماع

املهارات املستهدفة

الكتابة

الّتعبري

الّتقييم

الّصفحة

4

الّتقومي: تضمنت هذه الّصفحة دروس مبسطة يف القواعد.
-الكتابة: تأهيل املتعّلم على صياغة مجل وفقا ألمناط لغوّية.

-الّتعبري: تشجيع املتعّلم على الّتعبري عن اجلمل اّليت حررها.
-الكفاءات:

-جعل املتعّلم قادرا على كتابة مجلة ضمن سياق لغوّي حمّدد.
الّتقييم: على املدّرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة.

الوسائل الّتعليمّية:
-ينبغي على املعّلم االعتماد على البطاقات الّتربوّية املتضمنة لوحات تربوّية.
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الكتاب األساس ( الرياضة مفيدة )

 أوال: ُينتظر أن حيقق الطالب بعد دراسة هذا الدرس، نواتج التعلم التالية:
1 / الفهم العام ملضمون النص من خالل االستماع ( اإلنصات ).

2 / إثراء املعجم اللغوي.
3 / تنمية القدرة على الفهم التفصيلي واالستيعاب لألفكار.

4 / القدرة على التعبري الشفوي والكتايب.
5 / تعزيز بعض مهارات اإلمالء واخلط العريب.

ثانيًا: أساليب جيب مراعاا عند التطبيق:
تعتمد طريقة التدريس يف هذه املرحلة العمرية للطالب على تعزيز ممارسة مهارات اللغة بطريقة تفاعلية حبيث  

حتدث انطالقة يف ممارسة اللغة بتلقائية، ولذلك فإلننا ننصح بتوظيف األساليب التالية:
1 / ربط االستماع مبناقشة هادفة حتفز الطالب على املشاركة، وذلك باستخدام نوع من األسئلة اليت تثري  

تفكري الطالب، وجتعله يعرب حبرية عما يدور يف نفسه، وعما استطاع فهمه من النص املسموع.
2 / البدء بالقراءة الصامتة للدرس لتعزيز القدرة على الفهم العام للنص.

3 / عند ممارسة القراءة اجلهرية، يتوجب التركيز على تدريب الطالب على ممارسة مهارات القراء ة اجلهرية  
أو ما يسميه التربويون ( ميكانيكية القراءة ) اليت تتمثل يف املهارات التالية:

أنا قارئ ماهر
* أقرأ قراءة صحيحة مضبوطة ( وهنا جيب التركيز على ضرورة أن يكون النص مضبوطا ).

* أقرأ بسرعة مناسبة.
* أقرأ مجلة مجلة ال كلمة كلمة.

* أقرأ وأفهم.
* أقرأ قراءة ُمعربة.

* أقرأ بصوت مسموع.
4 / عند ممارسة مهارة الفهم واالستيعاب، جيب أن يعي الزميل املعلم أن الفهم واالستيعاب يتشعب يف  

اجتاهني:
 أ – الفهم العام للنص والذي يتم التعامل معه بداية من خالل أسئلة عامة تطرح بعد االستماع والقراءة  

الصامتة.
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ب – الفهم التفصيلي لألفكار والذي يتم التعامل معه عند حتليل النص باستخدام األسئلة التفصيلية.
5 / يعد التعبري ( الشفوي والكتايب ) مرحلة هامة، إذ إنه ُيطهر مدى امتالك الطالب لناصية اللغة، ولذلك  
جيب التعامل مع هذه املهارة حبرفية، من جهة متكني الطالب من التعبري حبرية حىت ميتلك اجلرأة على التعبري، 

ويفضل عدم مقاطعته أثناء الكالم، والثناء عليه مهما كانت الفكرة اليت يعرب عنها. وللمعلم أن يزود الطالب 
ببعض املفردات أثناء الكالم لتساعده على االستمرارية. أما التعبري الكتايب فيجب اختيار موضوعاته من البيئة  

اليت يعيش فيها الطالب واليت تكون من جماالت اهتمامه.
6 / إثراء املعجم الغوي للطالب مهم جدا ألنه يساعد الطالب على التعبري عن أفكاره، ولذلك من املفضل  

تنويع أساليب اإلثراء من مثل:
     * الوقوف على املعىن السياقي للكلمة.  

     * السؤال عن مرادف الكلمة ( املعىن املاثل ).
     * ضد الكلمة.

     * وضع الكلمة يف مجلة جديدة من قبل الطالب.
     * حتديد كلمات معينة للطالب ليستخدمها يف تعبريه.

     * ميكن تدريب ( الطالب الضعيف ) على حتليل وتركيب بعض الكلمات الصعبة.
7 / مهارة اإلمالء، ومهارة التعبري الكتايب، من املهارات الكتابية اليت جيب أن ميارسها الطالب، ولذلك جيب  
التدرب عليها يف كل خطوة من خطوات الدرس، وخصوصا أثناء ممارسة حل التمارين، وال بأس أن يشرح  

املعلم الكتابة الصحيحة لبعض الكلمات الصعبة على السبورة. 
8 / على املعلم أن ينتبه إىل أن الطالب هو حمور العملية التعليمية التعلمية، ولذلك يتوجب أن يعطي الفرصة  
كاملة للطالب يف ممارسة عملية التعلم، حبيث ينحصر عمل املعلم يف تنظيم عملية التعلم، على أن يتابع أداءات  

الطالب متابعة حثيثة وفردية أحيانا، حبيث يبدأ حل النشاط من الطالب، ويبتهي بالطالب.
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ثالثا: الوسائل التعليمية املقترحة:
1 / الكتاب املدرسي. 

2 / القرص املدمج.
3 / السبورة.

4 / أوراق العمل، واألقالم. 

رابعا: سري الدرس:
 1 / البدء بالتحية.

2 / ال بأس أن يقص املعلم قصة قصرية يف حدود دقيقتني أمام الطالب، يستمد موضوعها من الدرس.
    أو أن يطرح على الطالب سؤاًال عامًا ينمي التفكري من مثل: ماذا لو ....، لو كنت مكان ( فالن)، ماذا 

تفعل ؟ ....
3 / البدء مبهارة إال ستماع حيث يستمع الطالب لنص الدرس من قبل املعلم يف ظل إغالق الكتب واجللوس 

جلسة صحيحة، على أن يتبع ذلك سؤال عام حول مضمون النص.
4 / ينتقل املعلم لتكليف الطالب بالتدرب على قراءة الدرس قراءة صامتة.

5 / مث يبدا املعلم بتناول مهارة القراءة اجلهرية، حيث تبدأ بقراءة املعلم، مث بقراءة الطلبة املجيدين لتتبعها  
قراءة الطلبة األضعف. مع مراعاة االنتباه ملهارات القراءة اجلهرية سابقة الذكر.

6 / ينتقل املعلم للفهم واالستيعاب فيوضع معىن بعض الكلمات الصعبة ( إن وجدت )، مث يبدأ بتناول حل  
التدريبات اليت تتعلق بفهم األفكار التفصيلية للنص. ص 2.

7 / يف هذه املرحلة يأيت دور تعزيز مهارة التعبري الكتايب بتكليف الطالب حبل تدريبات الكتاب املدرسي ص 3. 
8 / ويف هذه املرحلة يثري املعلم لغويات الطالب، ويدربه على تصويب األخطاء اإلمالئية، وكذلك يدربه على 

توظيف خط النسخ يف كتابة مجلة بغرض حتسني خطه.  
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الّدرس: األول       يف املدرسة
األهداف:

الكتاب األساس:  ( 7-4)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: وصلِت-التقى-رّن-اصطف-صعدوا-دخل-حّيا-رّدوا.
-األمساء والّتعابري: حافلة -مدرسة-أصدقائه-سّلم حبرارة-رّن اجلرس-صفوف منتظمة-صعدوا دوء- دخل 

املعّلم-الّصّف اخلامس-رّد الّتالميذ بأدب واحترام.
-األحوال: حبرارة-دوء-مبتسما

-الّصفات: العطلة الّصفّية-صفوفا منتظمة-الّصّف اخلامس
الكفايات املستهدفة: الّتعارف والّتواصل. 

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد نوع الّنّص.

-اإلجابة عن األسئلة.
-متثيل العبارات باحلركات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: عندما ... أمام ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مفرد أو مجع الكلمات.
-كتابة أضداد الكلمات.

-استخراج من الفقرة األخرية من الّنّص الكلمات اّليت حتوي مّدا.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّثاين       جوائز الّتفوق
األهداف:

الكتاب األساس:  (11-8)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال:انتهِت-رجع-سألِت-تفّوق-أخذت-أمتّنى. 
-األمساء والّتعابري: من تفّوق منكم-أخذت جائزة مجيلة-غرائب احليوان-قاموس كبري-قلم مجيل-مسرورة بتفّوقكما-

أمتّنى لكما الّنجاح والّتوفيق.
-الّصفات: جائزة مجيلة-قاموس كبري-قلم مجيل

-الّنداء: يا مرمي-يا خالد
-أداة االستفهام: من ...؟

الكفايات املستهدفة: االجتهاد وإرادة الّتفّوق.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الربط بني الّشخصّية وقوهلا.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: أنا مسرورة ... وأمتّنى ...

-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة مفرد أو مجع الكلمات.
-كتابة أضداد الكلمات امللّونة.

-استخراج من الّنّص مجلة حتوي تنوينا للفتح.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك). 
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الّدرس: الّثالث       مكتبيت الّصغرية
األهداف:

الكتاب األساس:  (15-12)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: أحّب-تريد-تكون-أدفع-أشجع-أشارك-أصبح 
-األمساء والّتعابري: أحّب الكتب والقصص املفيدة-أنا مسرور-تكون يل مكتبة-أدفع من مصرويف لشراء الكتب-

أشجع الفكرة-أصبح خلالد مكتبة
-الّصفات: القصص املفيدة-فكرة مجيلة-مكتبة مجيلة

-أداة االستفهام: ماذا ...؟
الكفايات املستهدفة: حّب الكتب والقصص.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد نوع الّنّص.

-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-حتديد الكلمات غري الواردة يف الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-تركيب مجل باستعمال اسم املوصول (اّلذي) / الّربط بني مجلتني.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: وبعد ... أصبح ...

-الّتعبري الّشفوّي: الّرجوع إىل الّسؤال 3 (ص 14) 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة مفرد أو مجع الكلمات.
-كتابة أضداد الكلمات امللّونة.

-استخراج من الّنّص مجلة حتوي تنوينا للّضّم.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّرابع       احترام املعّلم
األهداف:

الكتاب األساس:  (19-16)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: قم-وّف-علمَت-يبين-ينشئ-قل-دنِت-ذّللْت-ثابروا-عّلمت-أخرجَت. 
-األمساء والّتعابري: قم للمعّلم-وّفه الّتبجيل-يبين عقوال-يبين الّطباع قومية-ثابروا على الّنجاح.

-الّنداء: يا مرمي-يا خالد
الكفايات املستهدفة: احترام املعّلم واالعتراف بدوره الفّعال يف تربّية األجيال.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد نوع الّنّص.

-اإلجابة عن األسئلة.
-حتديد اجلملة املوافقة لعبارات الّنّص. 

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بالّرجوع إىل النّّّص.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: قم ... كاد ...
-كتابة مجل باالعتماد على الكلمات املرفقة. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مفرد أو مجع الكلمات.
-استخراج من الّنّص مجلة حتوي فعل أمر.

-كتابة أضداد الكلمات امللّونة.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: اخلامس       الّصديقتان
األهداف:

الكتاب األساس:  (23-20)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: تسكنني-أسكن-تدرسني-أدرس 
-األمساء والّتعابري: ما امسك-من أي بلد-أنا من كندا-أنا من فرنسا-أين تسكنني-يف باريس-الّصّف اخلامس-

الّصّف الّسادس-تشرفنا-شكرا-إىل اللقاء   
-الّصفات: الّصّف اخلامس-الّصّف الّسادس

-االستفهام: ما ..؟-من..؟-أين..؟-يف أّي..؟
الكفايات املستهدفة: االحترام املتبادل.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.
-تصحيح عبارات اجلمل حسب ورودها يف الّنّص. 

-استخرج من الّنّص أدوات االستفهام وتوظيفها شفوّيا يف مجل. 
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بالّرجوع إىل النّّّص.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: كنت ... وأصبحت ...
-وصف ما تعرب عنه الّصور يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مجع الكلمات.
-كتابة معاين الكلمات امللّونة.

-تصحيح الكلمات اّليت رمست خطأ (معاجلة الّتنوين).
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّسادس       الّصديقان
األهداف:

الكتاب األساس:  ( 27-24)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األمساء والّتعابري: كيف حالك-احلمد هللا خبرب-أخيت الّصغرى-مرحبا بك-أخي الكبري-أهال وسهال-مرحبا بكم-
شكرا يا صديقي العزيز

-الّصفات: أخيت الصغرى-أخي الكبري  / -االستفهام: كيف ..؟-من..؟   / -اسم اإلشارة: هذه-هذا   
 -الّنداء: يا خالد-يا صديقي

الكفايات املستهدفة: االحترام املتبادل.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-اإلجابة عن األسئلة.  
-أجيب بنعم أو بال عن اجلمل بالّرجوع إىل الّنّص. 

-استخرج من الّنّص أدوات االستفهام وتوظيفها شفوّيا.
-متثيل العبارات باحلركات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-تركيب مجل باستعمال (هذا/هذه).

-تركيب مجل على هذا الّنسق: شكرا ... على ...
-كتابة رسالة. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة أضداد الكلمات امللّونة.
-استخراج من الّنّص األمساء والّتمييز بني مذكرها ومؤّنثها.

-استخراج من الّنّص الكلمات اّليت حتوي شّدة.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّسابع       امحل مظلتك
األهداف:

الكتاب األساس:  (31-28)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: أصبح-لبس-امحل-حبث-هطل-بقي-ابتّلت-تسّرب-استأذن-دخل-نزع-عّلق-يرّن 
-األمساء والّتعابري: أصبح الّطقس بارد-لبس خالد معطفه وهّم باخلروج-حسنا يا أّمي-هطل املطر بغزارة-كان 

مبّلال يرتعش من الربد-امحل مظلتك يا ولدي 
-األحوال: باردا-غائما-عاصفة-بغزارة-مبّلال

الكفايات املستهدفة: حّب املدرسة.
-خالد تلميذ منتظم ومتأدب. .

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-متثيل العبارات باحلركات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بالّرجوع إىل النّّّص.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: أصبح ... بعدما كان ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مجع الكلمات.
-كتابة أضداد الكلمات.

-كتابة معاين الكلمات امللّونة.
-استخراج من الّنّص ثالث كلمات تبدأ كّل واحدة حبرف من احلروف القمرّية.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّثامن       مجال الّطبيعة
األهداف:

الكتاب األساس:  (35-32)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: أحّب-طل-تتساقط-ترتوي-متتلئ-يعتدل-ختضّر-تورق-تتفّتح-تغّرد-يزرع. 
-األمساء والّتعابري: أحّب الّشتاء ففيه طل األمطار-يف الّربيع تتفّتح األزهار-ما أمجل الّصيف-ما اكثر فوائد اخلريف.

-الّصفات: الّشمس الّساطعة-الّشواطئ املمتعة
-الّتعجب: ما أكثر..!-ما أمجل..!

الكفايات املستهدفة: الّتعلق جبمال الّطبيعة.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-الّربط بني الفصل وممّيزاته.

-اإلجابة عن األسئلة.  
-حتديد الكلمة غري الواردة يف الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-تكوين مجل باستعمال املفرادات املرفقة.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: ما أمجل ... ففيه ...

-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة مفرد الكلمات.

-كتابة أضداد الكلمات امللّونة.
-الّسماع ووضع احلركات القصرية فوق كّل حرف.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّتاسع       تعاون أسرة
األهداف:

الكتاب األساس:  (39-36)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: كانت-يرهق-شغل-فكرت-طلبت-يفّكروا-يقوم-أرّتب-أتكّفل-أهّيؤ-أنّظف-أهتّم-أرّتب-أغسل-
ارتاحت. 

-األمساء والّتعابري: تقوم أّمي بأعباء البيت-يرهقها كثريا-أن يفكروا معي يف حّل-يقوم بعمل-أرّتب البهو-أّملع 
النوافذ-أتكّفل بالّطاولة-أهتّم باملطبخ-ارتاحت أّمنا-شكرتنا

-األحوال: مبتسما
الكفايات املستهدفة: الّتعاون بني أفراد األسرة.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-متثيل العبارات باحلركات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: بينما ... صارت ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مفرد الكلمات.
-كتابة أضداد الكلمات.

-تتحديد الفعل وذكر نوعه.
-إدخال (ال) على الكلمات املرفقة وحتريك آخر كّل حرف منها.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: العاشر       أيب
األهداف:

الكتاب األساس:  (43-40)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: حيّب-يعامل-يتعب-حيرص-يؤّمن-أتعّلم-أكون-يوّفر-هْب
-األمساء والّتعابري: يعاملين بعطف- يؤّمن يل مطعي ومشريب وملبسي-أكون نافعا ألسريت وجمتمعي-أحّب أيب 

كثريا-يا رّب هب لوالدي الّصَحة والعافية
-الّنداء: يا رّب هب لوالدي الّصّحة.

الكفايات املستهدفة: االعتراف بفضل الوالدين.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-اإلجابة عن األسئلة.  
-أجيب بنعم أو بال عن كّل مجلة بالّرجوع إىل الّنّص. 

-متثيل العبارات باحلركات.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال اجلمل من عندك.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: ما أمجل ... وما ...

-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة مجع الكلمات.

-كتابة أضداد الكلمات.
-استخراج من الّنّص أربعة أفعال مضارع ّمث حتويلها إىل املاضي.

-الّسماع ووضع احلركات القصرية فوق كّل حرف.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: احلادي عشر       أّمي وأيب
األهداف:

الكتاب األساس:  (47-44)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: خلقت-أمرَت-يهتّم-يشقى-يليب-يشجع-يقّوم-ينري-يرتاح-أنسى-جلست-كن-خيّيب.
-األمساء والّتعابري: خلقت الّناس-لكّل منهما دور املرّبي-أيب يهتّم باحلاجات-يشجعين على علم وفضل-أّمي 

عطفها أشهى غذاء-فيا موالي كن أليب وأّمي معينا.
-الّنداء: يا موالي كن أليب وأّمي معينا.

الكفايات املستهدفة: االعتراف بفضل الوالدين.  
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع النّّّص.
-اإلجابة عن األسئلة.  

-الّربط بني الّشخصّية وما يناسبها. 
-استخراج من الّنّص مجلة حتوي حرف نداء.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل مبا هو مناسب.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: استطاعت ... أن ...
-كتابة موضوع.  

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مجع الكلمات.
-كتابة أضداد الكلمات.

-إعراب املفرادات امللّونة يف الّنّص.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).



22

الّدرس: الّثاين عشر       كرة اليد
األهداف:

الكتاب األساس:  (51-48)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: حان-خرجنا-جرينا-قمنا-انتظمنا-وقف-سأل-حتّبون-صحنا-أنشأنا-جرت-تقف-اصطففنا-أطلق-
تبدأ-انشغلنا-نشعر-نبهنا.

املعّلم  مكانه-أطلق  مّنا  كّل  صفوفا-أخذ  رياضّية-انتظمنا  حبركات  الّرياضة-قمنا  وقت  حان  والّتعابري:  -األمساء 
صّفارته-نّبهنا اجلرس

-الّصفات: حركات رياضّية-صّفا طويال-الكرة الّطائرة  / -ظرف املكان: اجلانب األيسر-اجلانب األمين
الكفايات املستهدفة: االهتمام بالّرياضة.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص عبارات حتوي صفات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: ملّا ... يف ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-استخراج من الّنّص أفعال ومّيز بني املاضي واملضارع منها.
-كتابة أضداد الكلمات.

-استخراج من الّنّص كلمات حتوي مهزيت الوصل والقطع.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّثالث عشر       الّرياضة مفيدة
األهداف:

الكتاب األساس:  (55-52)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: نّظمت-جتّمع-ركبنا-انطلقنا-سررنا-دخلنا-يظهر-سررت-أتعّلم
-األمساء والّتعابري: نّظمت مدرستنا رحلة-املدينة الّرياضّية-مشاهدة املتزّلجني-مباراة الّتزجل-يظهر عليهم عالمات 

الّنشاط-أتعّلم هذه الّرياضة اجلميلة   /   -الّصفات: املدينة الّرياضّية-ملعبا كبريا-الّرياضة اجلميلة
الكفايات املستهدفة: الّرياضة مفيدة للّصّحة. 

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص عبارات حتوي صفات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: ذات ... إىل ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة أضداد الكلمات.
-إعراب املفرادات امللّونة يف الّنّص.

-الّسماع وتصحيح الكلمات اّليت رمست خطأ (الّتنوين/الّتاء).
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّرابع عشر       يف احلديقة
األهداف:

الكتاب األساس:  (59-56)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: قام-يلعبوا-جلس-يأكلون-انطلقوا-عاد.
-األمساء والّتعابري: قام اإلخوة برتهة إىل احلديقة-اهلواء الّطلق-تّلة مشرفة على القرية-مناظر مجيلة-يلعبون يف سرور-

عادوا مسرورين.
-الّصفات: اهلواء الّطلق-األعشاب اخلضراء-األزهار امللّونة-تّلة مشرفة-مناظر مجيلة   /  -الّزمان: أّيام الّصيف-

ساعة-غروب الّشمس    /   -األحوال: سرور وموّدة-مسرورين
الكفايات املستهدفة: الّتمتع جبمال الّطبيعة.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص العبارات الّدالة عن الّزمان.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بالكلمة املناسبة باالعتماد عن الكلمات املرفقة.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: يف هذا ... ّمث ...
-صياغة مجلة بتفادي الّتكرار يف كلّّ من اجلملتني املرتبط ا.

-الّتعبري الّشفوّي: حول موضوع يتعّلق باألسرة.
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة أضداد الكلمات.

-إعراب املفرادات امللّونة يف الّنّص.
-الّسماع وإكمال الكلمات بتاء (ت/ة)

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: اخلامس عشر       هّيا نلعب
األهداف:

الكتاب األساس:  (63-60)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: نركض-نلعب-نسرع-نقبل-منرح-نلهو-نركض-نرمي-منسك-جنري-نتعب-يصرخ-أقبل-عد-
نترك-جنهل-تبين.

-األمساء والّتعابري: نركض ونلعب-منرح نلهو-نسرع نركض-نرمي كرة-عد يف احلال-اغسل وجهك-درسك يف 
استحضار-حنن الّشطار-ال نترك صدق األقوال-ال جنهل فعل األبرار.

-األحوال: باستمرار.
الكفايات املستهدفة: املرح والفرح.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد نوع النّّّص.

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص العبارات الّدالة عن املكان.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل مبا هو مناسب.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: أمرك ... ال ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
-استخراج من الّنّص أفعال ومّيز بني املاضي واملضارع منها.

-كتابة أضداد الكلمات.
-استخراج من الّنّص كلمات حتوي مهزيت وصل أو قطع.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّسادس عشر       بيتنا مجيل
األهداف:

الكتاب األساس:  (67-64)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: يقع-يوجد
-األمساء والّتعابري: أين يقع بيتكم-خارح املدينة-مكتبة-مسبح-مطّل على البحر-حديقة كبرية-بيتكم مجيل-

شكرا- هذا من فضل اهللا
-الّصفات: املدينة الّرياضّية-بعيدا كثريا-مسبحا كبريا-حديقة كبرية

-االستفهام: أين..؟ أٌقريب..؟ هل..؟    -املكان: خارج-قريب-بعيد
الكفايات املستهدفة: أمهّية موقع املسكن.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص العبارات الّدالة عن الّزمان واستعملها شفوّيا يف مجل.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-تركيب مجل باالعتماد عن الكلمات املرفقة.

-صياغة مجلة باستعمال (ألّنه) من خالل الّربطبني مجلتني.
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مفرد أو مجع كّل كلمة.
-كتابة أضداد الكلمات.

-تربير كتابة الّتاء (ت/ة) يف الكلمات املرفقة.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّسابع عشر              يف بيتنا
األهداف:

الكتاب األساس:  (71-68)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: يوجد
-األمساء والّتعابري: كمسّت غرف ومطبخ وّمحام-إنه واسع جّدا-نعم احلمد هللا-غرفة اجللوس-أرائك وستائر-غرفة 

الّنوم
-الّصفات: حديقة كبرية-تلفاز كبري-طاولة طويلة

-االستفهام: كم ..؟ هل ..؟ ماذا ..؟ 
الكفايات املستهدفة: خصائص املسكن.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص مجل حتوي صفات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-تركيب مجل باالعتماد عن الكلمات املرفقة.
-أجيب باإلثبات والنفّي عن األسئلة املرفقة.

-صياغة مجل باستعمال (ليت).
-الّتعبري الشفوّي: وصف حديقة.      

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-كتابة مفرد أو مجع كّل كلمة.
-كتابة أضداد الكلمات.

-إدخال (ال) والّالم عن الكلمات املرفقة وحتريك مجيع احلروف.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّثامن عشر             عقوبة اخلصام
األهداف:

الكتاب األساس:  (75-72)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: قالت-امسعا-سأحكي-التقى-يّتسع-ارجع-أمّر-ختاصما-ينطح-استّد-وقع-تبع-جرى-رّدت-تعّلما
-األمساء والّتعابري: سأحكي لكما حكاية-جسر مرتفع-اشتّد صراعهما-وقعا اخلروفان يف الوادي-تعّلما من هذه 

القّصة
-الّصفات: حكاية طريفة-جسر مرتفع-خروف واحد-الوادي العميق-صوت واحد

-االستفهام: ماذا ...؟
الكفايات املستهدفة: عقوبة اخلصام. 

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.  
-استخراج من الّنّص مجل حتوي صفات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-ترتيب الكلمات املرفقة لتكوين مجل.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: ملّا كان ... من ...
-تركيب مجل على هذا الّنسق: ال ... إّال ...

-الّتعبري الشفوّي: موضوع حول جتّنب اخلصام. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة أضداد الكلمات.

-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.
-إدخال (ال) عن الكلمات املرفقة وحتريك مجيع احلروف.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّتاسع عشر              الفىت املنتظم
األهداف:

الكتاب األساس:  (79-76)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: دعا-أى-استأذن-وصل-قرع-فتح-أدخل-جلسا-يتحّدثان-استأذنت-ترّحب-تقّدم-وعد-يتأّخر
ابنها- بصيف  بصديقه-ترّحب  الّترحيب  الباب-أحسن  أباه-قرع  صديقه-استأذن  صاحل  دعا  والّتعابري:  -األمساء 

استأذن صديقه لالنصراف-وعد أباه أّال يتأّخر
-الّصفات: عصريا لذيذا   /   -األحوال: بلطف

الكفايات املستهدفة: حسن االستقبال.
-الوفاء بالوعد.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة. 
-حتديد الكلمات املرادفة لعبارت الّنّص. 

-استخراج من الّنّص مجل حتوي صفات.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب الكلمات املرفقة لتكوين مجل.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: كان ... أصبح ...

-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-استعمال اسم اإلشارة املناسب أمام كل كلمة.

-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.
-تصحيح رسم الكلمات (األلف املدودة واأللف املقصورة).

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: العشرون              وفاء الّصديق
األهداف:

الكتاب األساس:  (83-80)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: تعال-نبادل-نشارك-نرسم-نصبح-نشكر-ندعو.
الّرفاق-ننصح بأحسن الوصايا- إليك سالما-نبادل أخانا احتراما-نشارك حبّب  الويف  -األمساء والّتعابري: صديقي 

نعامل بصدق الّنوايا-نشكر صديقا حبلو اهلدايا-ندعو رفاقي لفعل الّصواب.
-الّصفات: عصريا لذيذا   /   -األحوال: بلطف

الكفايات املستهدفة: االخالص بني األصدقاء وإدامة املوّدة واملحّبة.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع النّّّص.
-اإلجابة عن األسئلة. 

-حتديد اجلملة املوافقة ملعاين الّنّص. 
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال اجلمل مبا هو مناسب.
ـ ... -تركيب مجل على هذا الّنسق: تعال ... ل

-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-استخراج من الّنّص األمساء والّتمييز بني مفردها ومجعها.

-كتابة أضداد الكلمات.
-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الواحد والعشرون             زيارة املريض
األهداف:

الكتاب األساس:  (87-84)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: غاب-عرف-فّكروا-مجع-محل-ذهبوا-رأى-ابتسم-قال-جلس-يتكّلمون-انصرفوا-يدعون
-األمساء والّتعابري: غاب خالد عن املدرسة-عرف أصدقاؤه مبرضه-محل األصدقاء هدّية-رأى خالد أصدقاءه 

فابتسم وقال هلم أهال- أنا اآلن خبري-انصرفوا وهم يدعون له بالّشفاء
-الّصفات: هدّية مجيلة    /      -األحوال: فرحا

الكفايات املستهدفة: أدب زيارة املريض.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة. 

-استخراج من الّنّص مجلة حتوي حاال.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-كتابة مجل حتوي الكلمات املرفقة.

-تركيب مجل على هذا الّنسق: عندما ... من ...
-وصف ما تعرب عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-استخرج من الّنّص األفعال والّتمييز بني ماضيها ومضارعها.
-كتابة أضداد الكلمات.

-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّثاين والعشرون              احترام اجلار
األهداف:

الكتاب األساس:  (91-88)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال:كان-يلعب-أصابت-دخل-حكى-وقع-اذهْب-اعتذْر-تعهْد-اعتذر-فعلت-فسد-قبلت-عاد-
احرْص-تتسّبب

-األمساء والّتعابري: كان أخي يلعب بكرته-أصابت الكرة زجاج نافذة جارنا-دخل صاحل نادما-حكى لوالدنا ما 
وقع-أنا آسف يا عّمي على ما فعلت-ال عليك يا صغريي-قد قبلت اعتذارك-احرص على راحة اجلار

-األحوال: نادما
الكفايات املستهدفة: االعتراف باخلطأ. 

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة. 
-استخراج من الّنّص مجلة حتوي حاال.

-إعادة كتابة اجلمل املرفقة إىل صيغة الّتعّجب.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال اجلمل مبا هو مناسب.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: بينما كنت ... إذ ...

-الّتعبري الكتايب: حول احترام اجلريان. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة معاين الكلمات امللّونة.

-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.
-استخرج من الّنّص فعال حيوي ألف مقصورة ّمث حتويله إىل املضارع واألمر.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّثالث والعشرون             الّديك والّنملة
األهداف:

الكتاب األساس:  (95-92)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: جاع-دنا-قال-دهشت-اذهْب-احبْث-تستطيعني-ظللُت-أكّد-أتعب-مجعت-يكفيين-يتعب-يعمل-
سأكون-ساعدت-أتقن-تتعّلم-تعمل-تؤّمن.

-األمساء والّتعابري: جاع ديك-دنا من منلة-قالت حبّدة-احبث عن طعام-ارتبك الّديك-طلب غريب-سأكون غبّية 
إذا ساعدت كسوال-ال أتقن أّية مهنة-إّن احلياة علم وعمل  /  -الّصفات: طلب غريب 

-األحوال: حبّدة   /   -االستفهام: ما ...؟
الكفايات املستهدفة: الكسل يؤدي إىل الفقر واجلهل.

-الدعوة إىل التعّلم والعمل..
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع النّّّص.
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة. 
-استخراج من الّنّص مجلة تدّل عن الّزمان.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-تركيب مجل على هذا الّنسق: بقيت ... حّتى ...

-إكمال اجلمل بالّرجوع إىل الّصور املرفقة.
-الّتعبري الكتايب: تلخيص الّنّص يف أسطر. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة أضداد الكلمات.

-استخرج من الّنّص مجلة حتوي صفة وموصوفا.
-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.

-استخرج من الّنّص فعال حيوي ألف ممدودة ّمث حتويله إىل املضارع واألمر.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الرابع والعشرون              القّط والفأر

األهداف:
الكتاب األساس:  (99-96)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال: طارد-هرب-اختفى-وقف-ينتظر-تعبت-سأذهب-أحبث-مسع-أخرج-يَر-أسرع-جيري-هجم-

أمسك-كذبت-تعبت-أجاب-أخطأت-صّدقت.
-األمساء والّتعابري: طارد قّط فأر-اختفى الفأر داخل جحر-وقف القّط أمام اجلحر ينتظر-أسرع الفأر جيري حنو 

بيته-هجم القّط على الفأر وأمسك به-تعبت من االنتظار-أخطأت حينما صّدت قّطا جائعا
-الّصفات: جحر صغري-زمن قصري-قّطا جائعا 

-املكان: داخل-حنو
الكفايات املستهدفة: مصري األمحق أو املغّفل.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد نوع النّّّص.

-حتديد الشخصيات واملكان واحلدث بالرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة. 

-استخراج من الّنّص مجلة حتوي ظرف مكان.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال اجلمل بالّرجوع إىل الّصور املرفقة.
-تركيب مجل على هذا الّنسق: حينما أصبح ... 

-الّتعبري الكتايب: تلخيص الّنّص يف أسطر. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-كتابة أضداد الكلمات.

-إعراب الكلمات امللّونة يف الّنّص.
-استخرج من الّنّص كلمات كما هو مبّين يف الّسؤال.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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